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Mesto Prievidza 
Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 

Zápisn ica o v y h o d n o t e n í p o n ú k 
v zmysle § 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Názov zákazky: Osobné automobily pre služobnú potrebu mestskej polície 
Postup verejného obstarávania: Postup zadávania podprahovej zákazky 
Zákazka z hľadiska limitu: podprahová 
Druh predmetu: tovar 

v 

I. Členovia komisie 
Komisia na otváranie a vyhodnocovanie ponúk bola menovaná v súlade so zákonom 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon") v nasledujúcom zložení: 
v 

Členovia komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk: 
Jahodník Ivan, Mgr. - predseda komisie 
Sivák Ján, Bc - člen komisie 
Bc. Marián Hrabaj - člen komisie 
Michal Dobiaš - člen komisie 

II. Rekapitulácia práce komisie: 
Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 24.04.2012 o 10:00 hod.. Počet uchádzačov, ktorí 
predložili ponuky podľa stanovených podmienok a v lehote určenej na predkladanie ponúk bol 1 
a ich zoznam je nasledovný: 

P. č. O b c h o d n é názvy uchádzačov poznámka 

1. 
Autokomplexx, s.r.o.. JUDr. Anton Kiaba - konateľ spoločnosti 
Nedožerská cesta 46, 971 01 Prievidza 
IČO: 36302074. DIČ:2020079809 

Ponuka bola predložená osobne 
23.4.2012 o 13,50 hod. 

Členovia komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov potvrdili čestným 
vyhlásením, že nenastali skutočnosti podľa zákona, pre ktoré by nemohli byť členom komisie. 
Menovanie komisie a čestné vyhlásenia členov komisie sú v dokumentácii o verejnom obstarávaní. 

Komisia otvárala ponuky dňa 25.04.2012 o 10:00 hod. v mieste otvárania: Mestský úrad, 
zasadačka prednostu - 1. poschodie budovy, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza a priebeh 
otvárania ponúk je zdokumentovaný v zápisnici z otvárania ponúk, ktorá je súčasťou dokumentácie 
o verejnom obstarávaní. 

Komisia posudzovala splnenie podmienok účasti v súlade s ustanovením § 33 zákona. 
Výsledky kontroly splnenia podmienok účasti sú obsahom zápisnice z kontroly splnenia 
podmienok účasti, ktorá je súčasťou dokumentácie o verejnom obstarávaní. 
V súlade s § 42 ods. 1 zákona komisia následne hodnotila ponuky z hľadiska splnenia 
špecifikovaných požiadaviek na predmet zákazky. 

III. Priebeh vyhodnotenia ponúk 
Vyhodnocovanie ponúk komisiou bolo neverejné. Komisia vyhodnocovala ponuku, ktorá nebola 
vylúčené, podľa určených kritérií a na základe stanovených pravidiel ich uplatnenia. 
O vyhodnotení ponúk komisia vyhotovila podľa § 42 ods. 8 zákona túto zápisnicu, v ktorej sú 
uvedené podstatné skutočnosti o verejnom obstarávaní: 



a) Zoznam členov komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk: 
Jahodník Ivan, Mgr. - predseda komisie 
Sivák Ján, Bc - člen komisie 
Bc. Marián Hrabaj - člen komisie 
Michal Dobiaš - člen komisie 

b) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky: 

P. 
v 

c. 

Obchodné názvy uchádzačov Cena konečná 

sDPH 

poznámka 

1. 
Autokomplexx, s.r.o.. JUDr. Anton Kiaba -
konateľ spoločnosti 
Nedožerská cesta 46, 971 01 Prievidza 
IČO: 36302074. DIČ:2020079809 

23 175.13 bezDPH 

27 810, 16sDPH 

1. Škoda Octavia Comhi Tour 
11 1.6 MP1. 75 kW - cena 
sDPH 14 357,28 € 

2. Škoda Octavia Tour 11 1.6 
MPI (LPG) 75 kW - cena 
sDPH 13 452, 88 € 

c) Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: 

P. č. Obchodné názvy uchádzačov Plnenie podmienok účasti 
Nebola vylúčená ponuka nakoľko predložila 
požadované doklady v zmysle výzvy a súťažných 
podkladov 

Uchádzač splnil 
podmienky účasti 

d) Záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia 
mimoriadne nízkej ponuky podpísaný všetkými účastníkmi: Nebolo použité. 

e) Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: Nebolo použité. 

f) Identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzača s uvedením dôvodov 
úspešnosti ponuky alebo ponúk; Autokomplexx. s.r.o., JUDr. Anton Kiaba - konateľ spoločnosti. 
Nedožerská cesta 46, 971 01 Prievidza. IČO: 36302074, DIČ: 2020079809 

g) Informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti 
Uchádzač splnil podmienky účasti. 

IV. Záver 

Úspešný uchádzač: 
Úspešným uchádzačom je Autokomplexx. s.r.o.. JUDr. Anton Kiaba - konateľ spoločnosti. 
Nedožerská cesta 46, 971 01 Prievidza, IČO: 36302074, DIČ: 2020079809. Komisia odporúča 
verejnému obstarávateľovi uzatvoriť zmluvu s uchádzačom na dodanie predmetu zákazky v plnom 
rozsahu. v 
Komisia týmto odovzdáva kompletnú dokumentáciu verejnému obstarávateľovi. 

Podpisy členov komisie: 

predseda komisie Jahodník Ivan. Mgr. 

člen komisie Sivák Ján. Bc 

člen komisie Bc. Marián Hrabaj 

člen komisie Michal Dobiaš 


